
T A N U L M Á N Y O K . 

Arany János pantum-ja. 
í r t a : S Z I G E T V A R I I V A N . 

Arany János magában álló különös költeménye a Bor 
vitéz. E köl teményfajnak, tudtommal, egész költészetünkben 
sincs több képviselője. De ha talán tévedek, h a talán van 
pár ja , az kétségkívül egészen ismeretlen. Az a költeményfaj, 
melynek Bor vitéz a képviselője, pan tum nevet visel, teljes 
nevén malá j i pantum (franciául pantoum malais, vagy pantoun 
malais). 

Európai nyelven először németül jelent meg, következő 
címmel: Malaysche Volkslieder. Von Adalbert von Chamisso. 
Közölte: Morgenblatt f ü r gebildete Stände. Frei tag, 4. Januar 
1822.1 Chamisso megjegyzi, hogy az á l ta la közölt há rom pantum 
Nachdichtung, vagyis nem szószerinti fordítás, hanem után-
zása eredeti maláj i népdaloknak, amelyekkel nagy utazásán 
<1814—1818) megismerkedett. Az ő 3 pan tumja címe: 1. Genug 
gewandert. 2. Korbflechterin. 3. Totenklage. Ezek közül csak 
az első és harmadik m u t a t j a teljes tökéleiesen a pan tum for-
májá t . 

Mellékesen megjegyzem, hogy Chamisso más népek köl-
tészetét is utánozta: a franciát , ú j görögöt, litvánt, dánt. Ter-
mészetesen mindezek német nyelvű költemények, mer t hiszen 
a francia születésű Chamisso német költő lett. 

Utána Victor Hugo következik. Les Orientales címmel 
egy verses kötetet adott ki 1829-ben és ennek a jegyzetei közt 
olvasható egy 4 szakos, 16 soros pantum, Marre szerint Marsden 
angol orientalistát utánozva. 

Harmadiknak az Arany költeményét vesszük és ezek 
mindegyikét muta tvánnyal ismertet jük: 

1 Ghamissons Werke 148. Band. Kürschner: Deutsche National-Literatur. 
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Ködbe vész a nap sugára. 
Vak homály ül bércen, vö lgyön. 
Bor vitéz kap jó lovára: 
Isten hozzád, édes hölgyem. 

Vak homály ü l bércen, vö lgyön, 
Hűs szél zörrent puszta fákat, 
Isten hozzád, édes hölgyem. 
Bor vitéz már messze vágtat . Arany. 

Es schwingt in der Sonne sieh auf 
Ein Bienehen in güldiger Pracht . 
Bin müde vom irren Lauf, 
Erstarrt von der Kälte der Nacht. 

Ein Bienehen in güldiger Pracht, 
In würziger Blumen Keih'n 
Erstarrt von der Külte der Nacht, 
Begehr ich nach stärkendem Wein. 

Chamisso. 

Les papillons jouent à l'en tour sur leurs ailes. 
Ils volent vers la mer, près de la chaîne des rochers. 
Mon coeur s'est senti malade dans ma poitrine, 
Depuis mes premiers jours jusqu' à l'heure présente. 

Ils volent v e r s la mer, près de la chaîne des rochers, 
Le vautour dirige son essor vers Bandam . . . 
Depuis mes premiers jour» jusqu' à l'heure présente 
J'ai admiré bien des jennjs gens. 

Victor Hugo. 

z idézetekből m á r le lehet vonni a szabályt. A magyar 
pantum minden versszaka négy sorból áll, minden sora nyolc 
szó tagból. Keresztrímekben van í rva, vagyis 1 és 3, 2 és 4 rímel-
nek egymással. Minden sor kétszer fordul elő, kivéve az első 
versszak 1. és 3. sorát, az utolsó versszak 2. és 4. sorát. 

Mindezek a szabályok érvényesek a többiekre is, de a 
sorok lehetnek hosszabbak is. Amint látjuk, Victor Hugo ver-
sében 12 szótagúak. A pantum versszakainak száma sincs meg-
szabva. Hogy Victor Hugo pan tumja rímtelen, arról még 
szólunk. 

Említettük már, hogy a Chamisso 3 pantumja közül csak 
kettő nevezhető igazi tökéletes pantumnak. Hogy ezek egyikében 
is található némi eltérés, pl. 7 tagú sor 8 szótagú versben, az 
olyan csekélység, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Sokkal fontosabb 
ennél az a szabály, amely a pantum belsejére, ta r ta lmára vonat-
kozik. Megkívánják ugyanis, hogy a pantumban bizonyos pár-
huzamosság legyen uralkodó. így egy francia pantum minden 
vensszakában egész végig az első és második sor tárgya egy 
keleti vidék leírása. Ellenben a 3. és 4. sor végig egy szerelmi 
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álom. Egy másik f rancia pan tum egyik fele a hely leírása, a 
másik pedig a költő kisfiáról szól. 

Ez a párosság megvan a Bor vitézben is. Az 1. rész (1. és 2. 
sor) a hely, idő, általában a milieu leírása, a 2. rész a szemé-
lyekkel foglalkozik: apa, leánya és ennek a szerelmese. Ez a 
2. rész általában párbeszédes. Azonban a 14 strófa közül 2 (11, 12) 
nem felel meg egészen a párosságnak, mert a 2. rész is a hely le-
írását adja. Végre említsük meg, hogy a franciák szabály gya-
nánt hirdetik, hogy a pantum első sora ugyanaz legyen, mint az 
utolsó. Arany ezt a szabályt nem fogadja el, Victor Hugo se. 

Ami a maláji nyelvet illeti, tudjuk, hogy e nyelven beszél-
nek Malakka, Szumatra, Jáva , Madagascar stb. lakói részben 
vagy egészben. Tőlük kaptuk ezt a mesterkélt és nehéz formát. 
Nehéz a költőnek, nehéz annak, aki könyv nélkül meg akar ja 
tanulni, sőt ez talán lehetetlen is. Értem, hogy csak kuriózum 
volt egy időben, amely al igha várhat feltámadást. E tekintetben 
egyetértek azzal a francia szerzővel, aki inkább elmejátékot lát 
a pantumban, mint igazi irodalmi alkotást.2 

De talán nem is halt meg még egészen. Az 1929. év elején 
Franciaországban egy költői Versenyt hirdettek, elsősorban a 
ritka, exotikus fajokra: ballade (ez persze más, mint a mi balla-
dánk), rondeau, triolet, sonnet, épigramme, pastorale, pantum 
stb. De akár él a pantum, aká r nem, az kétségtelen, hogy a Bor 
vitéz élő remekmunka, Arany legkitűnőbb alkotásai közül. Bizo-
nyára senki se í r t szebb pantumot, mint a magyar költő. Tér-
jünk vissza a történetéhez. Victor Hugo után következett Asse-
lineau egy belga revueban közölt pontúmmal. Ügy látszik, fran-
ciául itt alakult ki teljesen, rímmel, a pantum fogalma, mely 
Victor Hugónál még rímetlen, holott Chamissónál már rímes. 
Utána Louise Siéfert, Dabeigne, Théodore de Banville és Le-
conte de Lisle nevét említhetjük a f rancia irodalomból. A két 
utóbbi másunnan is ismert jeles költő. 

Angolul Dobson In town című munkájában van rá egy 
példa és néhány pantumot lefordítottak franciából angolra. 

Vájjon a magyar pantum milyen viszonyban van a külföld-
del1? Arany 1855-ben írta a Bor vitézt Nagykőrösön, mintája 
tehát csak olyan munka lehetett, amely ezt a dátumot megelőzte. 
I lyen Victor Hugo és Cliamisso munkája. Az elsőt el kell ejteni 

2 Aristide Marre: Glossaire expl icat i f . Épinal, 1897. 
1* 
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azért, mert rímtelen, marad tehát Chamisso, akivel Bor vitéz 
a verselésben is megegyez. 

Amint láttuk, a Chamisso első híradása egy német újságban 
volt elrejtve, Arany azonban már nem volt erre utalva. 1855 előtt 
Chamisso költeményei már összegyűjtve olvashatók voltak. Én 
ismerem a következő kiadást: Gedichte von Adalbert von Cha-
misso. Vierte Auflage, Leipzig, 1837. E kiadásban megvan a 
3 pantum. í m e ez nem hírlapban elrejtve, hanem a centrumban, 
Leipzigban, jelent meg, könyvalakban, könnyen hozzáférhetően. 
Az eddigiekben körülbelül mindent elmondottunk arról, ami 
a pantumban legfőbb, t. i. a forma. Amint azonban a tárgyát 
akarjuk meghatározni, észrevesszük, hogy ez Aranynál nem 
eredeti. Abból a leggazdagabb bányából merített, amelyet úgy 
nevezünk, hogy internacionális vagy vándorló mesetárgy. Jelen 
esetben így foglalhatjuk össze ezt a motívumot: a halottak lova-
golnak és az 'elesett katona magával viszi kedvesét elevenen 
a sírba.3 

A mi népköltészetünkben is megvan ez a motívum. 
Tárgy tekintetében a Bor vitéz és Chamis9o pantumjai közt 

abszolúte semmi közösség nincs^azaz mégis van, egy sor meg-
egyezik. 

Eule schreiet in den Klippen, — olvassuk Chamissónál (3). 
Ez szószérint lefordítva így hangzik: Bagoly -sí a szirtek között. 
Aranynál pedig: Bagoly sí a bérci fok közt. 

Erősen hiszem, hogy ez a sor Aranynál nem eredeti, hanem 
fordítás Chamissoból ée ennek a megegyezésnek megvan a bizo-
nyító ereje. Bizonyítja azt, hogy Arany ismerte Chamisso pan-
tumjait . 

H a Chamissóval nincs tárgyi közösség, talán ráakadunk 
másfelé. Elsősorban Lenore, Bürger világhírű balladája jut 
eszünkbe. Ez 1773-ban jelent meg, Arany idejében már világhírű 
volt, festők, zeneszerzők foglalkoztak vele, mindenfelé lefordítot-
ták. A tárgy ugyanaz, ami a Bor vitézben: az elesett vitéz ma-
gával viszi kedvesét. 

De a megegyezés mellett nagy eltérés is van. Lenorét 
eléri Isten büntetése azért, mert lázong az ő akarata ellen, nem 
tud belenyugodni. Vét a törvény ellen: Mit Gott im Himmel hadre 
nicht. Ellenben Bor vitéz menyasszonya, akinek Arany nem 

8 Bonet-Maury G. A. Bürger. Paris, 1889. — Ipolyi: Magyar mytliologia, 
1854. stb. 
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adott nevet, ártatlanul bűnhődik egyszerűen azért, mert a sors-
nak út jában volt, mint Desdemona, Ophelia etb. A sors ez esetben 
abban nyilvánult meg, hogy a leányt az apja férjhez akarta adni 
máshoz, miután megtudta, hogy vőlegénye, Bor vitéz, nem jön 
többé vissza. Ezért szökik ki éjjel a leány az erdőbe, mely tele 
van kísértetekkel, ő maga is hallja vőlegénye szavát: 

jöttem érted 
Elesett hős. puszta árnyék. 

És most lefolyik az egész házassági szertartás kettejük közt, 
amelynek a vége 

Szép menyasszony színe halvány. 
Halva lelték a romok közt. 

Bor vitéz tehát éppen úgy magával viszi menyasszonyát, 
mint Lenorét Wilhelm, de a módban különbség van. Lenorét 
vőlegénye lovára veszi és vágtat vele a temetőbe, folyton ismé-
telve: Die Todten reiten schnell. Aranynál temetőről szó sincs, 
ellenben van kápolna, ahol a pap összeesketi az i f j ú párt. Mind 
a két leány felizgatott fantáziával látja, hallja azt, ami nincs és 
mind a kettőt az iszonyú csapás, kedvesének halála, öli meg. 

• 

Valószínűnek tartom, hogy a tárgy választásában Bürger 
hatott Aranyra, de lehetett más hatás is, esetleg a magyar nép-
költészettől. Annyi bizonyos, hogy Arany vette valahonnan a 
tárgyat, de változtatással új í tot ta meg, tette sa já t jává . 

Lenore mondája Németországban nagyon el volt terjedve. 
Maga Bürger hallott belőle egy részletet, amint egy paraszt-
asszony énekelte. E hatás alatt kezdte írni világhírűvé lett köl-
teményét. Van magyar fordítása' ie. (Ifj . Ábrányi Kornél, Pesti 
Napló, 1873 j anuár 9.) 

A pantum nálunk nagyon kevéssé ismert fogalom. Dengi 
János magyar verstana, Greguse Ágost munkája a balladáról 
csak annyit tudnak, hogy Bor vitéz a maláji költészetet követi. 
Mások még ennyit se. Azt hiszem, a pantum szó nálunk először 
jelen munkámban fordul elő. Ellenben aki Bor vitézzel foglalko-
zik, talál adatot az angol-skót balladák hatásáról4 

A maláji költészet minket csak annyiban érdekel, hogy neki 
köszönjük Arany egy remekművét. Ezért egy pár szót megérde-
mel tőlünk. A pantum neve más szóval seloka, ez a szanszkrit 

4 Elek Oszkár: Irodalomtörténet, 1912. évfolyam. 
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szó pedig annyi, mint stropha, stanca, vertszak. A maláji köl-
tészet kevésbbé eredeti, arab hatás alatt áll. A rímtelen verset 
nem ismerik, az nekik nem vers. E tekintetben tehát felfogásuk 
megegyezik a mi népköltészetünkkel.5 

A legújabb német lexikonban azt olvasom, hogy a pan-
tumot Victor Hugo vezette be az európai irodalomba.6 

Nincs-e ez ellentétben azzal, hogy a Chamisso munkája 
1822-ben, a Victor Hugóé pedig 1829-ben jelent meg? Ez magá-
ban még nem jelent okvetlenül ellenmondást. Megtörténhetett, 
hogy a Victor Hugo f rancia könyve nagyobb közönségnek szól, 
mint a Chamisso német folyóirata; hogy az exotikus pantum 
nem a német, hanem a f r anc ia költő által lett ismeretes. 

Foglaljuk össze. Milyen európai nyelven írtak pantumotl 
Nekem a következőkről van tudomásom: német, francia, angol, 
magyar. Ez nem azt jelenti, hogy más nincs, hanem azt, hogy 
nekem csak ezekről van biztos tudomásom. 

Virágzó vagy akárcsak közismert m ű f a j sehol se lett be-
lőle, még f rancia nyelven se, amelyben pedig legtöbb példájára 
akadunk. Kuriózum volt 1829-ben, amikor Victor Hugo által vala-
mennyire ismeretes lett; kuriózum volt 100 évvel később is, ami-
kor az 1929-re hirdetett költői Verseny a többi exotikus fajok 
között ezt is fölemlítette. 

Nyelvünkön csak egy ismert példája van. 
Arany Chamlssotól tanulta meg, mi a maláji pantum, de 

saját pan tumja tárgyát nem tőle vette, egy sor kivételével. 

6 Mardsen: Grammaire de la langue malaise. A Harlem, 1824. Angolból 
fordítva holland és francia nyelvre. 

8 Mayer-lexikon, 1928. 


